
Trendonderzoekers zijn geen voorspellers maar voorstellers van de toekomst: ze geven aan hoe – 

op basis van trends en ontwikkelingen – de toekomst eruit zou kunnen gaan zien. 

Futuring-methode: methode die gebruikt wordt door bedrijven om trends te kunnen vertalen 

en daarmee in te kunnen spelen op veranderingen (innovatieve bedrijfscultuur). Doel van deze 

methode is het onderzoeken van trends en duidelijk maken hoe trends als instrument voor 

innovatie zijn te gebruiken. 

Definitie trend:  1. Ontwikkelingslijn, met name het algemeen verloop van statistische cijfers → 

neiging, richting, tendens (kwantitatieve gegevens) 2. Nieuwe mode, heersende toon 

(sociologische en culturele ontwikkelingen) 

Drie trendniveaus: 

1. Microtrends / markttrend: markt- of brancheniveau, 0-5 jaar Na vijf jaar treedt 

verzadiging op. Bij microtrends spelen gebruikersaspecten een belangrijke rol. Markttrends 

kunnen achterhaald worden door het volgen van productintroducties in een bepaalde branche. 

Een kortdurende trend hangt altijd samen met de populariteit van een bepaald product. Vaak 

look-a-likes of me-too achtige producten. Een trend is dat de grenzen tussen de verschillende 

branches aan het vervagen zijn. Trendfactoren veel invloed op microtrends (denk aan 

demografische ontwikkelingen + toename klassieke muziek cd’s en luxe cruisevakanties). Bij 

microtrends gaat het om marktwaarden. 

2. Maxitrends: consument staat centraal, 5-10 jaar  Verlangens, voorkeuren wensen en 

behoeften van de consument (gedrag). Abstracter dan de microtrend: bijv. ‘avontuur’. De 

voorkeuren van consumenten veranderen vaak veel minder snel dan aanbieders denken, 

consumenten zijn minder snel bereid om hun oude gewoontes op te geven. Markttrends zijn 

onderhevig aan initiatieven aan de aanbodkant. • Consumententrends zijn vraagtrends • 

Trendfactoren hebben een grote invloed op maxitrends (vooral economie) 

Bij maxitrends gaat het om consumentenwaarden. Consumentenwaarden zijn niet aan een 

product gerelateerd, maar beschrijven een algemene behoefte (het zijn doelen: veiligheid, 

zekerheid, vriendschap). Consumentenwaarden worden ook wel eindwaarden genoemd, omdat 



het hierbij gaat om de waarden van de (eind)gebruikers. • Generationele waarden: waarden die 

overgedragen worden van de ene generatie op de andere • Groepswaarden: deze komen tot 

uitdrukken in subculturen • Individuele waarden: hangen samen met individuele gebeurtenissen 

en omstandigheden 

3. Megatrends: maatschappelijk niveau, 10 – 30 jaar Een megatrend is een ontwikkeling die 

langzaam ingebed raakt in de samenleving. Uiteindelijk wordt alles erdoor beïnvloed. Traag 

verloop, veel mensen zijn ervan op de hoogte omdat het veel in de media is (vergrijzing, 

duurzaamheid, individualisering). In vergelijking met micro- en maxitrends liggen megatrends het 

dichtst bij de trendfactoren. Bij megatrends gaat het om maatschappelijke waarden. 

Trendfactoren (DESTEP): 

1. Economie: bestedingspatroon consument. Babyboom meer luxe en meer creëren van 

belevenissen 2. Demografie: grote invloed, veranderende leeftijdsopbouw (vergrijzing), 

gezinsopbouw, toenemende mobiliteit, beter opgeleide mensen, grotere verscheidenheid 

(multiculturele samenleving) 3. Technologie: biotechnologie, informatie- en 

communicatietechnologie. Veiligheid, snelheid, gemak en inzichtelijkheid worden steeds 

belangrijker 4. Politiek: wetten, overheden, actiegroepen, hebben invloed op maatschappelijke 

ontwikkelingen en het gedrag van mensen. Invloed op bedrijven: MVO en producten uit het 

buitenland 5. Cultuur en sociologie: waarden en overtuigingen van de samenleving. Kunnen 

technologische ontwikkelingen afremmen. Primaire basisovertuigingen (opvoeding), secundaire 

overtuigingen veranderen in de loop van de tijd. Subculturen: groepen mensen met 

gemeenschappelijke waarden en opvattingen. Individualistischer. 6. Ecologie: bewuster met 

grondstoffen omgegaan, duurzame producten 

In het boek Trends herkennen, begrijpen, gebruiken, creëren wordt onderscheid 

gemaakt in de volgende soorten trends: 

1. Macro trend: duurt 15 – 50 jaar. Langzame ontwikkeling en daardoor zo goed als onzichtbaar. 

Laten hun sporen na in de maatschappij, we worden ons pas jaren later bewust wat ons is 

overkomen. Kracht van de trend is afhankelijk van de tijd waarop de trend zich ontwikkelt. 

Daarom zijn er zo veel verschillen in trendbeleving tussen landen, regio’s en volkeren. De 



levensduur van een Macro trend wordt bepaald door de soort trend of externe factoren. Pas 

waarneembaar bij het significantiepunt. Een Macro trend kan je niet voorkomen. 

2. Mini trend: de takken van de ‘Macro boom’. Beter waar te nemen dan een Macro trend en 

een duur van 5 -15 jaar. Doordat ze gemakkelijker waarneembaar zijn, helpen ze bij het zoeken 

naar en herkennen van Macro trends. Kan zich gemakkelijker binnen regio’s, landen of groepen 

aanpassen. Het zijn veelal Mini of Micro trends waarvan trendwatchers melding maken. 

3. Micro trend: de bladeren van de ‘Macro boom’, duurt 1-5 jaar. Micro trends vinden we terug 

op productniveau of als rages, hypes, mode etc. Ze gaan snel vervelen en zijn tot op zekere 

hoogte maakbaar. 

Een trend voorspellen is bijna onmogelijk. Een trend herkennen is een kunst. 

Uitzoomen en inzoomen: een techniek die je kan helpen, via een visuele opname, de invloed 

van een trend en zijn gevolgen in beeld te brengen. Het gaat dus niet om de vraag of het 

wel/geen trend is, maar het gaat om een trend die zijn sporen al heeft nagelaten. • Uitzoomen: 

uitgaande van één Micro trend, om via de bijbehorende Mini trend op zoek te gaan naar de 

Macro trend • Inzoomen: vanuit de Macro trend kijken welke invloed het heeft gehad op een 

bepaald gebied, tot in de details ( Micro trends) 

Deze techniek helpt ook bij het bepalen van de sterkte, de grootte, de kracht, de levensduur en 
het opsporen van aanverwante Micro trends. Wanneer de Macro trend is vastgesteld, kunnen we 
deze kennis inzetten om meer voordelen uit management te halen. 


